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Р І Ш Е Н Н Я 

від  28 лютого  2018 року                                                                             №   

м. Помічна 

 
Про роботу та фінансовий  
стан КП «Помічнянська  
ЖЕК № 2» 

 
      Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Хрущ І.В., начальника комунального підприємства 

«Помічнянська житлово-експлуатаційна контора № 2»   Бардакової В.М. про 

роботу та фінансовий стан КП «Помічнянська ЖЕК № 2»,  виконком міської 

ради відмічає, що підприємство у 2017 році виконувало роботи згідно договору 

про надання житлово-комунальних послуг мешканцям 52 будинків площею                          

36,5 тис. м², що знаходились на балансі підприємства. Роботи виконувалися 

згідно плану складеного на 2017 рік. Станом на 01.02 2018 року на балансі 

підприємства перебуває 34 будинки площею 20,2 тис. м². 

 За 2017 рік вивезено від населення твердих побутових відходів (сміття) -                                                                                                                    

2052 м³.  

 Виконані роботи по поточному ремонту житлового фонду, а саме: 

- відремонтовано 60 м² м’якої покрівлі по  пров. Новому,  7;  

- відремонтовано дахи будинків з шиферною покрівлею  по                                     

вул. Перемоги,  76, 56, на ремонт використано 4 листа шиферу, проведено 

поточний ремонт фасаду будинків по пров. Новому 7, вул. Перемоги 120, заміна 

коньків по вул. Перемоги  120 - 12м/п, замінено пелену покрівлі по                       

вул. Перемоги 78 – 0,5 м², по вул. Перемоги 80 - 0,5 м² ; 

- проведено ремонт водогону із заміною 18 м труб по                                                  

вул. Перемоги, 66 (1м), вул. Перемоги 102 (2 м), вул. Перемоги 108 (3м),                       

вул.  Перемоги 127 (3м), вул.  Перемоги 106 (2м), вул.  Перемоги 125 (1м),                           

вул. Перемоги 110 (1,5м), вул. Перемоги 123 (2м), по пров. Новому 3 (2,5м); 

- замінено водостічну трубу 5м та відремонтовано відлив по                               

вул. Лобановського 2а; 

- відремонтовано димоходи будинків по вул. Перемоги 76, 93, 100, 114,  

120;  

- відремонтовано 17 шт. контейнерів, виготовлено нових 3 шт. 

контейнерів.  

 



 

 

Підготовлено до осінньо-зимового періоду внутрішньобудинкові  системи 

водопостачання та водовідведення. Проведена підготовка будинків до осінньо-

зимового періоду 2016-2017 року. 

За 2017 рік підприємство отримало 1037,8 тис. грн. доходів (473 тис. грн. 

квартплати і 476,3 тис. грн.  за вивіз сміття та благоустрій), витрати за рік склали  

942,2  тис. грн.,  прибуток становить 7,1 тис. грн., податок на прибуток                                     

1,1 тис. грн., чистий прибуток склав 6 тис. грн. 

Середньооблікова чисельність за 2017 рік по підприємству склала - 10 

чоловік, в т. ч.  4 робітники. 

Станом на 01.01.2018 року дебіторська та кредиторська заборгованість 

підприємства відсутня. Заборгованості по заробітній платі, електроенергії та 

платежам до Державного бюджету немає. 

 Вільних коштів на рахунку підприємства   станом на 01.01.2018 року                       

13,7 тис. грн.  

          Економічний аналіз діяльності підприємства показує, що квартирна плата 

від населення разом з субсидіями і пільгами надійшла у розмірі 318,6 тис. грн. 

(30,7% від загальної суми доходу); отримано інших доходів у сумі                                                  

715,8 тис. грн. (69%), орендної плати  у сумі  3,4 тис. грн. (0,3%). Витрачено на 

заробітну плату 444,1,8 тис. грн.  і відрахування на соціальні    заходи 97.7 тис. 

грн. на  (22%), на загально виробничі  витрати 541.8 тис. грн. (50.4% від 

загальних витрат) в т. ч.  на  електроенергію 60,8 тис. грн. (5,6%), на поточний 

ремонт 204,5 тис. грн. (19,0%), на інші матеріальні витрати 62,8 тис. грн. (5,8%), 

на амортизацію 131,7 тис. грн. (12,3%), інші витрати 74.2 тис. грн. (7%). 

Середньозважений тариф по підприємству за 2017 рік фактично склав                                    

1,88 грн/м², що більше на 0,8 грн. за м² в порівнянні з 2016 роком - (1,80 грн/м² 

загальної площі житлового фонду). 

Зменшились  витрати на  електроенергію в порівнянні з 2016 роком на                                            

10 тис грн., на поточний ремонт на 50 тис. грн., збільшились витрати на інші 

матеріальні витрати на 16 тис. грн. на виплату заробітної плати з нарахуваннями 

на 70 тис. грн. 

          На підприємстві станом на 01.01.2018 року укладено договори на 

управління з 33 багатоквартирними житловими будинками.  

        Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями  28, 30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» виконком міської ради  в и р і ш и в : 
 

 1. Інформацію  заступника    міського  голови  з питань діяльності 

виконавчих органів ради Хрущ І.В., начальника КП «Помічнянська ЖЕК № 2» 

Бардакової В.М. про роботу та фінансовий стан КП «Помічнянська ЖЕК  № 2»  

за 2017рік  взяти до уваги.  

 2. Начальнику комунального підприємства «Помічнянська житлово-

експлуатаційна  контора № 2» Бардаковій В.М. в строк : 

- до 15.03.2017 року  розробити фінансовий план  господарської діяльності 

підприємства; 



 

 

- максимально економити паливно - мастильні матеріали та 

електроенергію; 

- посилити вимогливість до виконання своїх обов'язків працівниками 

підприємства; 

  - активізувати роботу по збору коштів по послузі з управління будинками 

та вивозу сміття; 

- вжити  необхідних заходів по зменшенню заборгованості по послугам 

шляхом укладання договорів на реструктуризацію, направлення справ в суди; 

- до 01.04.2018 року провести весняний обхід житлового фонду та  

підготувати щомісячний план виконання ремонтних робіт по кожному будинку 

на 2018 рік; 

- розробити новий тариф на вивіз твердих побутових відходів;  

- до 01.06.2018 року переглянути договори на управління будинками в 

частині вартості послуг  і переліку  послуг населенню; 

- на   перше   число  кожного місяця  проводити    ретельний  економічний  

аналіз діяльності підприємства. 

         3.  Контроль  за   виконанням   даного   рішення   покласти  на заступника   

міського голови Хрущ І.В.  

 

 

 

   Міський голова                                                                                  Антошик М.М.        
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